
المملكة المغربية 
األمانة العامة للحكومة

مديرية المطبعة الرسمية

إلى

ZAGHAR PROMO برومو زغار

الموضوع  : نشر إعالن بالجريدة الرسمية.

                        سالم تام بوجود موالنا اإلمام

            و بعد، يشرفني أن أخبركم أن إعالنكم المتعلق بتأسيس شركةPROMO ZAGHAR زغار برومو سيتم 
نشره بالجريدة الرسمية الخاصة باإلعالنات القانونية والقضائية و اإلدارية عدد 5632 بتاريخ 07/10/2020

  و تقبلوا فائق التحيات و السالم.
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سينشر هذا اإلعالن بالجريدة الرسمية 
عدد : 5632

بتاريخ : 07/10/2020

  ائتمانية سبع عيون حي نورا 46
شارع الحسن الثاني سبع عيون

ZAGHAR مكناس زغار برومو
PROMO SARL شركة

محدودة المسؤولية « ش. م. م »
رأسمالها:100.000 درهم حي

النصر 2 رقم 355 عين تاوجدات
:المقر اإلجتماعي 50555السجل

التجاري رقم تأسيس
شركةالموضوع: أسست هذه
الشركة بمقتضى العقد العرفي

بتاريخ 20/07/2020 و المسجل
في 21/07/2020 بين السيد

اشتوكي الحسن السيد الحاط
هشام والسيد اشتوك محمد. :

خصائصها كالتالي شكل الشركة
: شركة محدودة المسؤولية
ش.م.م التسمية: شركة زغار

PROMO ZAGHARبرومو
الموضوع : منعش عقاري – مقاول

في األشغال المختلفة و بصفة
عامة جميع العمليات المنقولة

العقارية التجارية و المالية التي
يمكن أن تتصل بصفة مباشرة أو

غير مباشرة بموضوع الشركة أو
يمكن أن تؤدي إلى تطور الشركة

المذكورة المقر االجتماعي : حي
النصر 2 رقم 355 عين تاوجدات
المدة : 99 سنة تبتدئ من تاريخ
تسجيل الشركة رأسمال الشركة
:100000,00 : درهم مقسمة

إلى 1000حصة قيمة كل واحدة
منها 00, 100درهم منحت

كالتالي السيد اشتوكي الحسن
250 حصة 000,00 25 درهم
السيد الحاط هشام 500 حصة

000,00 50 درهم السيد
اشتوك محمد 250 حصة
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سينشر هذا اإلعالن بالجريدة الرسمية
عدد : 5632

بتاريخ : 07/10/2020

000,00 25 درهم تسيير
الشركة: يرجع التسيير للسيد

اشتوكي الحسن لمدة غير محدودة
اإلمضاء : يرجع اإلمضاء بشكل
منفرد للسيد اشتوكي الحسن

لمدة غير محدودة سنة الشركة
من 1 يناير إلى 31 دجنبر توزيع
األرباح: بعد خصم المصاريف و
التحمالت القانونية المشار إليها

في القانون التأسيسي و بعد
خصم 5% لتكوين االحتياطي

القانوني فان الربح الصافي يقسم
بين الشركاء كل حسب حصصه
االجتماعية في رأس مال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري
بالمحكمة التجارية بمكناس ثم يوم

09/09/2020 تحت عدد
50555
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